
     www.speelotheekstokpaardje.nl  - info@speelotheekstokpaardje.nl 

                 Tel.: 06 5774 9460 (tijdens uitleen) 
    

    Nieuwsbrief zomer 2021 
 

             (met nieuw speelgoed) 

Beste leden,  

De zomervakantie staat voor de deur! 

Tot aan de zomervakantie zijn we nog 3 keer 

open. De eerstvolgende datum is:  

zaterdag 12 juni van 10.00-13.00 uur. 

Dan zijn we zaterdag 26 juni langer open:  

van 10.00-15.00 uur. De laatste zaterdag voor de zomervakantie is 

10 juli en ook dan zijn we langer open van 10.00-15.00 uur. 

We hopen dat alle leden dan aan de beurt zijn geweest en voldoende 

speelgoed hebben kunnen lenen voor de zomervakantie. 

 Dit doen we voor u: dus maakt u s.v.p. een afspraak  

                              via de mail voor het te laat is! 

N.B: als we op zaterdag de uitleen hebben, kunt u ons de vrijdag 

ervoor al vanaf 13.00 uur telefonisch bereiken voor informatie of om 

eventueel een afspraak te maken. Dit kan op: 06 5774 9460. 
 

We zouden het fijn vinden als in de laatste weken van onze laatste uitleen 

voorafgaand aan de zomervakantie, zoveel mogelijk al het speelgoed gewisseld 

is. Alleen op deze manier krijgt iedereen evenveel kans om iets te kunnen lenen 

voor de zomervakantie, wij vragen hiervoor uw medewerking! 

Dus stuurt u ons een mail op info@speelotheekstokpaardje.nl waarin u aangeeft op welke 

zaterdag u uw speelgoed wilt komen omruilen en wat u wilt lenen voor de hele 

zomervakantie. 

Hoe sneller u reageert, hoe meer kans op de tijd die u graag wilt. Zodra wij uw mail binnen 

hebben, maken we een afspraak met u. Verzoek: speelgoed kan uitgeleend zijn, dus is ons 

verzoek aan u om altijd een paar extra nummers door te geven als alternatief!  

 

U mag voor de periode van de zomervakantie altijd wat extra lenen. Helaas hebben we 

besloten dat er geen speelgoed gereserveerd kan worden. Doordat we nu niet in staat zijn 

geweest om ervoor te zorgen dat al het speelgoed binnen is gekomen, kunnen we niet 

garanderen of speelgoed binnen is. Ook hiervoor is het dus belangrijk dat u z.s.m. een 

afspraak met ons maakt. 

Na de vakantie hopen we dat de school ons toestaat om weer ‘normaal’ open te  

kunnen op onze vaste uitleendagen. Helaas hebben we hier nog geen groen licht  

voor gekregen en moeten we dat afwachten.  

Derhalve houden we voorlopig ZATERDAG 28 AUGUSTUS aan als onze eerste  

uitleendag. U krijgt sowieso medio augustus weer een nieuwsbrief waar  

dit allemaal in staat.  
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http://www.speelotheekstokpaardje.nl/


We hebben weer nieuw speelgoed. Al het genummerde speelgoed kunt u direct lenen. 

Het overige speelgoed proberen we z.s.m. in de computer te verwerken. Dit is altijd een 

intensieve klus. Zodra het uitgeleend kan worden, ziet u het in de catalogus verschijnen als 

‘nieuwe artikelen’. Dan kan het geleend worden. Houdt u dat dus in de gaten! 

 

 

 

 

 

  

B046 Loopfiets                                                                 B016 Loopmotor 

B004 Stuntstep 

F097 Duplo vliegveld met 

ronddraaiende verkeerstoren 

F096 mijn eerste 

dierentrein samen met 

Duplo Unicorntrein 

G046 Nijntje spellenpakket 

6 spellen in 1 

D080 Smart car –  

1 persoonsspellen met 

balance- en 

inzichtopdrachten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C008 Gravitrax starterset om een gave                        B18 en B32 - 2 dezelfde dozen met de bekende                           

knikkerbaan te maken.                                                     Aquaplay waterbaan 

 

Dit speelgoed 

heeft nog geen 

nummer en is ook 

nog niet per 

onderdeel 

beschreven om in 

de computer te 

zetten. 

Zodra dit klaar is, 

genummerd en in 

de pc, wordt het 

op de website 

ingevoerd en ziet 

u het onder het 

kopje “nieuwe 

artikelen”. 

Hopelijk lukt dat 

nog voor de 

vakantie. 

Spellen van  

999 games. 

Hiervan vind je 

altijd online  

uitleg en variatie. 

G039 Escape 

Room 

G25 Boonanza 

D075 Take 5! 

G015 Saboteur 



Keigaaf nieuws 

Zeer waarschijnlijk kent u ze al: de mooi beschilderde zwerfstenen. 

Het is vooral in Den Helder e.o. een ware rage geworden door de 

makers van de Facebookpagina ‘Keikado 0223’. Vooral kinderen 

vinden het heel leuk om ze te vinden. Het is ook leuk om ze zelf te 

maken. Beschilder ze met acrylverf, doe er 2 lagen vernis overheen en 

zet op de achterkant “Keikado 0223” en het logo van Facebook. Meld 

je aan bij deze facebookpagina. Als je je stenen wilt laten zwerven 

dan kun je dat via een foto op deze site zetten. Daarna verspreid je ze op een zichtbare plek 

door een of meer woonwijken. Op de site kun je zien (als de vinder het op de site meldt) wie 

je steen heeft gevonden. Daarna kunnen ze weer zwerven, maar dat hoeft niet.  

Er zijn ook keien met een waardebon. Die worden door de beheerders van de site 

gemaakt. Op de achterkant staat dan vermeld dat de steen een waardebon heeft.  

Ook wij hebben 3 van zulke stenen laten zwerven. En… ze zijn alle 3 gevonden en bij ons 

ingeleverd. De eerlijke vinders hebben alle 3 een strippenkaart gekregen. Van 2 hebben we 

een foto, van de 3e vinder helaas niet.  

In september laten we ze weer zwerven. Als jouw kind het leuk vindt, hou dan onze 

Facebookpagina in de gaten. We melden het als het zover is!! 

 

 

 
 

Info voor nieuwe leden: u kunt ons speelgoedassortiment bekijken op de website. Daar 

ziet u de knop met de tekst “Bekijk onze online catalogus”. Klik erop en u ziet een duidelijke 

uitleg. Het is supermakkelijk! Leuk om te doen samen met uw (klein)kinderen. LET OP; U 

kunt geen speelgoed bestellen via de site, alleen bekijken wat u leuk vindt. De catalogus 

wordt steeds bijgewerkt. U noteert voor u zelf wat u zou willen lenen. Doordat u niet kunt 

zien of het speelgoed al is uitgeleend, adviseren wij u om van alle soorten wat extra te 

noteren. Als u weet wat u wilt hebben, dan stuurt u ons een mailtje waar u de nummers met 

naam in zet, samen met uw eigen naam en lidmaatschapsnummer: 

info@speelotheekstokpaardje.nl Ook geeft u door op welk tijdstip u wilt/kunt komen. U krijgt 

dan van ons een mailtje of wij bellen u of het tijdstip wel/niet in orde is. U mag speelgoed 4 

weken lenen, maar u mag het ook verlengen. 

We kijken ernaar uit u te ontmoeten!  
 

Afmelden voor onze nieuwsbrieven 

mailto:info@speelotheekstokpaardje.nl
http://www.speelotheekstokpaardje.nl/index.php?subid=57&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=62&key=xxgcjZZoCR0X9r


Fijne vakantie en groet van alle medewerkers! 


